
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

 

 

 

Προς μια εδαφική προσέγγιση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών Ε&Α και 

καινοτομίας 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 



Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

Herta Tödtling-Schönhofer Metis GmbH 

Csaba Harsanyi  Metis GmbH 

Tony Kinsella  Metis GmbH (εμπειρογνώμονας) 

Lukas Wortmann  Metis GmbH 

Καθ. Franz Tödtling  Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Βιέννη,  
  εξωτερικός εμπειρογνώμονας 

 
 
ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ivana KATSAROVA 

Θεματικό Τμήμα  «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής» 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

B-1047 Βρυξέλλες 

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 
 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Πρωτότυπο: EN 

Μεταφράσεις: DE, FR 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή για να εγγραφείτε συνδρομητές στο μηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2009 
Βρυξέλλες, © Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2009 

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:  
www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 
συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και θα έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο εκδότης και 
θα έχει λάβει αντίτυπο. 



 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

Προς μια εδαφική προσέγγιση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών Ε&Α και 

καινοτομίας 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

Σύνοψη 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η εδαφική διάσταση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) που υποστηρίζεται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα πλαίσιο. Η λεπτομερής 
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προσεγγίσεις προώθησης της καινοτομίας και της περιφερειακής 
καινοτομίας με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Στη μελέτη 
προτείνεται η ενίσχυση των περιφερειακών ικανοτήτων με σκοπό την 
αξιοποίηση των προβλεπόμενων για την ΕΤΑΚ κονδυλίων από το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και η βελτίωση της συμμετοχής τοπικών φορέων σε 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ήδη φιλόδοξος –να καταστεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο έως 
το έτος 2010»– όταν ανακοινώθηκε το 2000. Η αρχική πρόκληση, η οποία αναδιατυπώθηκε 
το 2005, ήταν επίσης κολοσσιαία, και συνίστατο στη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων απασχόλησης μέσω του εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Αυτές οι γενικές επιδιώξεις εξειδικεύτηκαν περαιτέρω σε επιμέρους στόχους: επένδυση του 
3% του ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) στον τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α), και ποσοστό απασχόλησης ίσο με το 70% του ενεργού πληθυσμού, με 
ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη του προσεχούς έτους (2010). Σε αυτό το αρχικό πλαίσιο έχει 
τώρα προστεθεί ένα επιπλέον στοιχείο: η παγκόσμια οικονομική ύφεση με τις αρνητικές 
επιπτώσεις της για την απασχόληση, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η παροχή στήριξης 
και η διευκόλυνση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) 
από την ΕΕ είναι μια από τις κύριες προσεγγίσεις πολιτικής που χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

Στην παρούσα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξετάζεται συνολικά ο συγκεκριμένος τομέας, με 
πλαίσιο αναφοράς τον προσανατολισμό «προς μια εδαφική προσέγγιση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας». Ο στόχος αυτός επιδιώκεται 
μέσω εκτεταμένης επισκόπησης  εγγράφων και  δημοσιευθεισών ερευνών, σε συνδυασμό με 
23 περιπτωσιολογικές μελέτες εμπειριών καινοτομίας στο σύνολο της ΕΕ. Στο σύνολο της 
μελέτης παρατίθενται κατάλληλα παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών. Το 
ολοκληρωμένο δείγμα των περιλήψεων περιπτωσιολογικών μελετών μπορεί να αναζητηθεί 
στο παράρτημα. 

Στο Κεφάλαιο 2 τίθενται οι βάσεις μέσω της εξέτασης του ζωτικού, προφανούς, αλλά συχνά 
παραγνωρισμένου, ερωτήματος: σε τι συνίσταται πραγματικά η καινοτομία, και ποιες 
παράμετροι οδηγούν σε οικονομικώς, τεχνολογικώς και κοινωνικώς επιτυχή καινοτομία. Δεν 
πρόκειται εν προκειμένω για θεωρητική αναζήτηση της γνώσης για χάρη της γνώσης. Η 
κατανόηση των πραγματικοτήτων της καινοτομίας και των παραμέτρων που διευκολύνουν 
την άνθησή της πρέπει να αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την αξιολόγηση των 
υφιστάμενων πολιτικών ενίσχυσης της καινοτομίας και τη διατύπωση προτάσεων για τη 
διερεύνηση αποτελεσματικότερων μελλοντικών παρεμβάσεων. 

Βάσει ερευνών προκύπτει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε προγράμματα ΕΤΑΚ επιδρούν όντως 
θετικά στη μεγέθυνση και την απασχόληση. Ωστόσο, ο θετικός αυτός αντίκτυπος είναι πιο 
ορατός σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δημόσιες επενδύσεις διευκολύνουν και προάγουν 
την καινοτομία, όμως αποτελούν έναν μόνο από τους παράγοντες που συνεισφέρουν σε 
αυτό το αποτέλεσμα. Η επίτευξη του ορθού συνδυασμού τέτοιων παραγόντων αποτελεί κατά 
συνέπεια παράμετρο καίριας σημασίας για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων. 

Αφού εξασφαλίστηκε έτσι ένας λειτουργικός ορισμός της καινοτομίας, η επόμενη πρόκληση 
ήταν ο ορισμός της ΕΤΑΚ. Ο όρος περιγράφει ουσιαστικά μια σειρά διαδικασιών οι οποίες 
είναι ενίοτε, όχι όμως πάντοτε, αλληλένδετες. Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε βιομηχανίες 
υψηλής τεχνολογίας η καινοτομία συχνά ακολουθεί μια κλασική γραμμική προσέγγιση στο 
πλαίσιο της οποίας υπάρχουν τμήματα Ε&Α τα οποία αναπτύσσουν νέα προϊόντα, που στη 
συνέχεια υποβάλλονται σε δοκιμές που οδηγούν εν τέλει στην παραγωγή τους εντός της 
επιχείρησης. Σε βιομηχανίες λιγότερο υψηλής τεχνολογίας και σε πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι εισροές καινοτομίας συχνά προέρχονται από άλλες πηγές – άτυπα 
δίκτυα, πληροφορίες ανάδρασης από πελάτες και προμηθευτές, ιδρύματα καινοτομίας ή 
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προσωπικό. Ως εκ τούτου, η ανάλυση της πραγματικής διάρθρωσης της οικονομίας μιας 
περιφέρειας θα επηρεάζει την επιλογή των μέτρων υποστήριξης της καινοτομίας. 

Η καινοτομία δημιουργείται εκεί όπου συναντώνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δημιουργίας 
και διάδοσης της γνώσης, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εφαρμογής και 
εκμετάλλευσης της γνώσης. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές εκδηλώνονται επιτόπου, στην οικεία 
περιφέρεια –όπου συχνά αποτελούν τοπικούς πόλους ενδιαφέροντος– και πρέπει επίσης να 
αποτελούν τμήμα διεθνών διαύλων πληροφοριών και καινοτομίας. Οι ΜΜΕ είναι συχνά 
απομονωμένες από τους πρώτους, ενώ πολύ συχνότερα δεν διαθέτουν σημεία σύνδεσης με 
τους δεύτερους. Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής 
καλούνται να συμβάλουν αποφασιστικά στη διευκόλυνση των «συστημάτων περιφερειακής 
καινοτομίας» στο πλαίσιο των οποίων εντοπίζονται δυνητικοί δικαιούχοι και ακολούθως 
ενσωματώνονται σε «φιλικά προς την καινοτομία» περιβάλλοντα. 

Η καινοτομία χαρακτηρίζεται σχεδόν πάντοτε από ένταση εργασίας, ενώ συχνά μπορεί να 
χαρακτηρίζεται και από ένταση κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, οι οικονομίες κλίμακας και η 
πρόσβαση σε επιχειρησιακή και κεφαλαιακή χρηματοδότηση διαδραματίζουν αποφασιστικό 
ρόλο στις προσπάθειες να πειστούν οι επιχειρήσεις να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις, 
και να λάβουν υποστήριξη όταν το πράξουν. Η καινοτομία καταλήγει έτσι να αντιμετωπίζεται 
ως «δημόσιο αγαθό». Η δημόσια παρέμβαση είναι αναγκαία προκειμένου να αντισταθμίζονται 
οι ατέλειες της αγοράς. Διαφορετικά, η καινοτομία θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται στις 
περιφέρειες εκείνες οι οποίες διαθέτουν ήδη παγιωμένο ιστορικό καινοτομίας. 

Η στήριξη αυτού του είδους μπορεί να καλύπτει ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από ανάπτυξη 
υποδομών με οικονομικά κίνητρα έως κατάρτιση, υλικό προσανατολισμού και πολλά άλλα. 
Τα στοιχεία οργανωτικής και κοινωνικής στήριξης μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά 
με την τεχνολογική καινοτομία για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης στο σύνολο 
της ΕΕ. 

Το Κεφάλαιο 3 εστιάζεται στην εδαφική διάσταση των τρεχουσών ευρωπαϊκών πολιτικών 
ΕΤΑΚ. Στον τομέα αυτόν χρησιμοποιούνται ποικίλα μέσα για τη διάθεση σημαντικών πόρων 
με σκοπό την υποστήριξη των στόχων της Λισαβόνας την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού (2007-2013). Τα κύρια μέσα είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας (7ο πρόγραμμα πλαίσιο), καθώς και το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP). 

Το 60% των πόρων του Ταμείου Συνοχής για τη σύγκλιση και το 75% των πόρων για την 
ανταγωνιστικότητα έχουν πλέον δεσμευτεί προκειμένου να διατεθούν για την υλοποίηση 
στόχων που σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Τα ποσοστά αυτά είναι 
υποχρεωτικά για τα παλαιότερα κράτη μέλη (ΕΕ των 15) και προαιρετικά για τα νέα κράτη 
μέλη (ΕΕ των 12). Τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων διαθέτουν 
περίπου 26 δισ. ευρώ για μέτρα ΕΤΑΚ. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται μάλιστα στα 86 δισ. ευρώ 
εάν συμπεριληφθεί ευρύτερο φάσμα μέτρων που σχετίζονται με την καινοτομία. Το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 53,2 δισ. ευρώ, στον οποίο το CIP 
προσθέτει επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ. 

Τα μέσα αυτά διαθέτουν πλέον κοινή περίοδο προγραμματισμού, όμως το γεγονός ότι έχουν 
σχεδιαστεί για διαφορετικούς στόχους καινοτομίας, και έχοντας υπόψη διαφορετικούς 
υποψήφιους δικαιούχους, εξακολουθεί να καθορίζει τις αποφάσεις τους όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων. 

Τα διαρθρωτικά ταμεία τείνουν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις υποδομές 
καινοτομίας, και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προορίζεται για τους 
παραγωγούς γνώσης. Σχετικά λίγοι πόροι διατίθενται για τη διαχείριση της καινοτομίας. Αυτή 
η συγκέντρωση πόρων εξηγεί εν μέρει, και σχεδόν σίγουρα διαιωνίζει, τη σημαντική 
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συγκέντρωση της χρηματοδότησης μέτρων ΕΤΑΚ από τα διαρθρωτικά ταμεία στις πιο 
επιτυχημένες από άποψη καινοτομίας περιφέρειες. 

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο εστιάζεται στην αριστεία στον τομέα της έρευνας, γι’ αυτό εκείνοι 
που υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πλαίσιο τείνουν να είναι οι 
φορείς που διαθέτουν τις υψηλότερες δυνατότητες αριστείας στον τομέα αυτόν. Το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο έχει αποκτήσει, για πρώτη φορά, μια συνιστώσα περιφερειακών 
ικανοτήτων και, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία «Περιφέρειες της γνώσης», η εν λόγω 
συνιστώσα περιλαμβάνει πλέον ποσοστό 8,35% της χρηματοδότησης από το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο. Οι αιτήσεις στο πλαίσιο αυτών των κατηγοριών έχουν υπερβεί κατά πολύ τους 
(περιορισμένους) διαθέσιμους πόρους. 

Τίθεται το ζήτημα της υπερσυγκέντρωσης στην πλευρά της προσφοράς, έναντι της 
καινοτομίας που ωθείται από τη ζήτηση. Τα προγράμματα RIS/RITTS της περιόδου 1994-
2006 αποτέλεσαν μια μοναδική πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων, η 
οποία συνέβαλε στην ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων τους στο πεδίο της 
καινοτομίας. 

Συχνά δεν τίθεται καν –οπότε και δεν αντιμετωπίζεται– το ζήτημα της υιοθέτησης μιας 
προσέγγισης της καινοτομίας που να πλησιάζει περισσότερο τον τύπο της «τριπλής έλικας», 
με τη συμμετοχή κέντρων παραγωγής γνώσης, κέντρων εφαρμογής της γνώσης και κέντρων 
τοπικής διαχείρισης. 

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σημαντικοί, αν και ανεπαρκείς, πόροι είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο διαφορετικών μέσων. Κανένα από αυτά τα μέσα δεν είχε σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να εστιάζεται ειδικώς στην περιφερειακή καινοτομία, έτσι τείνουν να εστιάζονται 
σε πτυχές της καινοτομίας, παρά στην καινοτομία ως συνεκτική διαδικασία. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μελέτη οδηγείται με φυσικό τρόπο στον ρόλο της διακυβέρνησης 
στις πολιτικές καινοτομίας, που αποτελεί το θέμα του Κεφαλαίου 4. Η διακυβέρνηση 
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις οικονομίες της γνώσης. Η κυρίαρχη τάση στο πεδίο της 
διακυβέρνησης είναι ολοένα και περισσότερο η διακυβέρνηση μέσω δικτύων στα οποία 
μετέχουν όλοι οι επιμέρους ενδιαφερόμενοι. 

Παρατηρείται μια κατανοητή τάση εστίασης των εθνικών πολιτικών ΕΤΑΚ σε ζώνες οι οποίες 
είναι ήδη επιτυχημένες, κυρίως σε κεντρικές αστικές περιοχές. Κατά συνέπεια, οι λιγότερο 
ευνοημένες περιφέρειες τείνουν να προσβλέπουν σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για βοήθεια, 
προκειμένου να αντισταθμίσουν αυτή την έλλειψη ισορροπίας. Τούτο ενισχύει την ανάγκη 
ύπαρξης και λειτουργίας δικτύων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πεδίο της καινοτομίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνεργάζονται σε τοπικό επίπεδο (οριζοντίως), καθώς και σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (καθέτως). 

Η πολιτική καινοτομίας είναι αναγκαίο να εξελιχθεί από την κατανόηση της διαδικασίας 
καινοτομίας σε ένα πρότυπο διακυβέρνησης μάθησης από την πολιτική. Αυτή η μεταστροφή 
δεν είναι ούτε ομοιογενής ούτε καθολική, καθώς σε όλες τις δομές διακυβέρνησης 
παρατηρείται κάποιος βαθμός αδράνειας. Η πραγματική σχέση ισορροπίας μεταξύ της 
μεταστροφής της πολιτικής στον τομέα της καινοτομίας και της αδράνειας ορισμένων 
ενδιαφερομένων ποικίλλει σχεδόν κατά περίπτωση. 

Η υλοποίηση επιτυχημένων πολιτικών περιφερειακής καινοτομίας απαιτεί οργανωτικές, 
θεσμικές και χρηματοδοτικές ικανότητες που να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τη 
διασύνδεση του περιφερειακού επιχειρηματικού τομέα με ευρύτερα δίκτυα. Παρά το γεγονός 
ότι η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται ευρέως, διατίθενται ελάχιστοι πόροι για την ανάπτυξη 
τέτοιων περιφερειακών ανθρώπινων και υλικών ικανοτήτων σε σύγκριση με τους πόρους 
που διατίθενται για προγράμματα. 
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Οι προσεγγίσεις και η εφαρμογή των διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσων 
τείνουν να επιφυλάσσουν εν γένει διοικητικό, εκτελεστικό ή χρηστικό ρόλο στους τοπικούς 
και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους. Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ΕΤΑΚ 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα απαιτούσε μεγαλύτερο ρόλο των τοπικών ενδιαφερομένων 
στον σχεδιασμό και τον καθορισμό πολλών από τις συνιστώσες. 

Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες LEADER και EQUAL υποστήριξαν την ανάδειξη νέων προτύπων 
διακυβέρνησης, ιδίως την ενεργό συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων, και προώθησαν 
την καινοτομία σε μη τεχνολογικό πλαίσιο, αλλά σε πλαίσιο κοινωνίας και διακυβέρνησης. Το 
πρόγραμμα LEADER+ συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών 
προγραμμάτων. 

Η πείρα μάς διδάσκει ότι η ικανότητα ενός περιφερειακού φορέα να προσεγγίζει και να 
δημιουργεί επιχειρησιακά δίκτυα με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, όπως τοπικών 
εκπαιδευτικών και οικονομικών παραγόντων, διαδραματίζει ρόλο τουλάχιστον εξίσου 
σημαντικό με το επίσημο καθεστώς του εν λόγω περιφερειακού φορέα. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι διαφορετικές και 
ποικίλες πτυχές σε ένα σχετικά συνεκτικό σύνολο συμπερασμάτων και συστάσεων. 

Η κατανόηση και προσέγγιση της καινοτομίας ως δυναμικής και σύνθετης διαδικασίας στην 
οποία μετέχουν οι οικείοι ενδιαφερόμενοι και η οποία επηρεάζεται από το οικείο περιβάλλον 
είναι στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως εκ τούτου, 
η στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της περιφερειακής καινοτομίας ως 
παράγοντα προώθησης της αλλαγής και της μεγέθυνσης, προς την κατεύθυνση μιας πιο 
σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Οι πραγματικότητες σε επίπεδο περιφερειών, ιδίως οι μεταξύ των περιφερειών διαφορές, 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες ανάπτυξης παρά ως εμπόδια. Τούτο σημαίνει ότι οι 
πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να αποφεύγουν τον σχεδιασμό και την προώθηση τυποποιημένων 
«προκρούστειων» προσεγγίσεων ως προς την καινοτομία. Η έρευνα στον τομέα των 
πολιτικών πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά την κατανόηση των αναγκών για καινοτομία 
καθώς και των παραγόντων που εμποδίζουν την καινοτομία σε διαφορετικά βιομηχανικά και 
περιφερειακά περιβάλλοντα. Οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνουν 
σαφείς, εύχρηστες συμβουλές. Ενδέχεται δε να απαιτηθεί η παραγωγή ενημερωτικού υλικού 
στις διάφορες εθνικές γλώσσες. 

Οι περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία. Αν και σίγουρα 
απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, η εφαρμογή διαφοροποιημένων τοπικών και περιφερειακών 
στρατηγικών θα βελτίωνε την απόδοση των υφιστάμενων επιπέδων επενδύσεων. Ο ρόλος 
των περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών πρέπει να 
ενισχυθεί. Αυτό δεν είναι τόσο θέμα τυπικών ικανοτήτων, αλλά περισσότερο ευέλικτων 
πόρων και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Η καινοτομία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών συνοχής και να ενισχύει τις 
διαδικασίες καινοτομίας σε επίπεδο περιφερειών. Η καινοτομία απαιτεί ευρύτερη εστίαση – 
ιδίως σε πιο αδύναμες περιφέρειες. Πρέπει να υποστηριχθούν, να χρηματοδοτηθούν και να 
ενισχυθούν μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών νέες προσεγγίσεις πολιτικής, στο πλαίσιο των 
οποίων οι ενδιαφερόμενοι φορείς να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν 
στρατηγικές από κοινού. Η διεύρυνση του πεδίου εστίασης της καινοτομίας από το 
τεχνολογικό στο κοινωνικό και οργανωτικό επίπεδο, με την αποδοχή της βάσης της τριπλής 
έλικας (δημόσιοι φορείς-έρευνα-βιομηχανία), και τη διασύνδεση με εθνικούς και 
υπερεθνικούς φορείς και συστήματα, αποτελεί προσέγγιση η οποία απαιτεί μεγαλύτερη 
προσοχή. Πρέπει να καταβληθούν συστηματικές προσπάθειες ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης 
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της διαπεριφερειακής επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέτοιες προσπάθειες θα ήταν άσκοπες 
αν δεν συμπεριελάμβαναν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους. 

Πρέπει να υποστηριχθούν δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη περιφερειακών 
ικανοτήτων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες και πόρους για την ανάπτυξη 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης ή 
περιορισμού των φραγμών που εμποδίζουν τις περιφέρειες και τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από 
προσεγγίσεις καινοτομίας στο πλαίσιο των διαφόρων ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών. 

Πρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της δέσμευσης πόρων για ειδικούς στόχους. 
Πρέπει δε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των ικανοτήτων 
απορρόφησης των περιφερειών μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι αυξημένες ικανότητες 
και η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι πιθανό να οδηγήσουν στην υιοθέτηση διαφορετικών 
προσεγγίσεων σε διαφορετικές περιφέρειες. Έτσι, τα χρηματοδοτικά συστήματα θα έχουν 
ανάγκη από επαρκή ευελιξία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανταπόκρισης στις 
διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένης της διάθεσης περισσότερων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών για επιχειρήσεις. 

Τα προγράμματα RIS/RITTS αποτελούν το μόνο μέσο ευρωπαϊκής πολιτικής που 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής βάσει ανάλυσης των συστημάτων περιφερειακής 
καινοτομίας, των ικανοτήτων και της εφαρμογής – περιλαμβανομένων της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής εμπειριών. Πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου ένα πρόγραμμα με παρόμοιο πεδίο 
εστίασης. Τα επιτυχημένα στοιχεία της προσέγγισης των προγραμμάτων RIS/RITTS, ιδίως η 
συνεργασία μεταξύ περιφερειακών φορέων διαφορετικών κρατών μελών και περιφερειών, 
πρέπει να ενισχυθούν σε όλες τις συνιστώσες των προγραμμάτων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση, την παροχή συμβουλών και την 
υποστήριξη τέτοιων προσεγγίσεων. Η ενοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, όπως 
τα προγράμματα RIS/RITTS, Leader και EQUAL, δημιουργεί τον κίνδυνο εξάλειψης τέτοιων 
«εξειδικευμένων προσεγγίσεων», καθώς συχνά δεν εναρμονίζονται ικανοποιητικά με τις 
γενικές πολιτικές. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές οφείλουν να προωθούν την καινοτομία στη 
χάραξη πολιτικών. 

Αν και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την αριστεία, 
απαιτείται μεγαλύτερη μέριμνα για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων του 
7ου προγράμματος πλαισίου στις περιφέρειες στις οποίες υλοποιούνται. Οι πρωτοβουλίες 
διασύνδεσης του 7ου προγράμματος πλαισίου με περιφερειακούς παράγοντες και πολιτικούς 
ιθύνοντες είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση πολλών ενδιαφερόντων προγραμμάτων. 
Δεδομένου ότι η ζήτηση υπερέβη τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, απαιτούνται επειγόντως 
περισσότεροι πόροι σε αυτόν τον τομέα. 

Η ουσία των διαφορετικών περιορισμών και εμποδίων που εντοπίζονται σε αυτή τη μελέτη, 
καθώς και των συστάσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη 
μείωσή τους, συνοψίζεται στο ότι η συνολική πολιτική προσέγγιση πρέπει να εστιαστεί 
περισσότερο στις περιφέρειες. Ένα καίριο στοιχείο αυτής της αυξημένης εστίασης πρέπει να 
είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών ενδιαφερομένων στη χάραξη και την 
εφαρμογή αυτών των ζωτικής σημασίας πολιτικών. 

Λαμβανομένων υπόψη της κλίμακας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η καινοτομία στην 
Ευρώπη, καθώς και του βάθους της οικονομικής ύφεσης, είναι σίγουρο ότι θα απαιτηθούν 
περισσότεροι πόροι. Η χρήση τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική αν οι 
ικανότητες, οι γνώσεις και οι ιδέες των τελικών χρηστών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους βέλτιστους τρόπους χρήσης αυτών των πόρων. 

 


